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Załącznik nr 2
Informacja z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.
na lata 2010 – 2020” na temat prowadzenia działań prewencyjnych w placówkach
oświatowych i miejscach gromadzenia się młodzieży.
W zakresie prowadzenia działań prewencyjnych w placówkach oświatowych
i miejscach gromadzenia się młodzieży Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp. dokonała między innymi oceny branżowej stanu przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych na terenie przedszkoli i punktów przedszkolnych – zlokalizowanych na
terenie miasta Gorzowa Wlkp. i powiatu gorzowskiego. W miesiącach maj - czerwiec 2010 r.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przeprowadziła czynności
kontrolno – rozpoznawcze w zakresie stanu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
na terenie przedszkoli i punktów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie miasta Gorzowa
Wlkp. i powiatu gorzowskiego.
Kontrolą objęto 13 przedszkoli z terenu miasta Gorzowa Wlkp., w tym:
1. Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" ul. Nowy Dwór 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Prywatne przedszkole "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Saska 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
3. Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia ul. Warszawska 45, 66-400
Gorzów Wlkp.
4. Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem ul. Armii Polskiej 31, 66-400 Gorzów
Wlkp.
5. Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Kosynierów Gdyńskich 29, 66-400 Gorzów Wlkp.
6. Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Drzymały 18, 66-400 Gorzów Wlkp.
7. Przedszkole Miejskie nr 19 ul. 9 Maja 7, 66-400 Gorzów Wlkp.
8. Przedszkole Miejskie nr 20 ul. Walczaka nr 20, 66-400 Gorzów Wlkp.
9. Przedszkole Miejskie nr 22 ul. Szarych Szeregów 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
10. Przedszkole „Elemelek” ul. Kostrzyńska 64 w Gorzowie Wlkp.
11. Przedszkole w Baczynie ul. Gorzowska 64
12. Przedszkole w Kostrzynie n/O ul. Jaśminowa 3.
13. Przedszkole w Witnicy ul. Wiosny Ludów.
Przeprowadzono 5 kontroli sprawdzających w zakresie sposobu wykonania obowiązków
nakazanych do wykonania poszczególnym przedszkolom decyzjami Komendanta Miejskie
PSP w Gorzowie Wlkp.
W 5 przypadkach przeprowadzono kontrole podstawowe w następującym zakresie:
• przygotowania organizacyjnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektu,
w tym: wdrożenie do stosowania i przestrzegania na terenie obiektu postanowień
„Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” oraz znajomość instrukcji przez użytkowników
obiektu; prowadzenie praktycznych sprawdzianów organizacji oraz warunków ewakuacji,
• warunków ewakuacji,
• stopnia palności elementów zastosowanych do wykończenia wnętrz,
• stanu technicznego instalacji użytkowych,
• wyposażenia obiektu w urządzenia przeciwpożarowe, podręczny sprzęt gaśniczy
i znaki bezpieczeństwa oraz sprawdzenia ich stanu technicznego, prowadzonych
przeglądów i konserwacji,
• warunków techniczno - użytkowych dróg pożarowych,
• szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
• stanu przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru,
• innych warunków techniczno użytkowych mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe
w obiekcie.
W
trzech
przypadkach
przeprowadzono
czynności
kontrolno-rozpoznawcze
w zakresie ochrony przeciwpożarowej mające na celu ustalenie czy:
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• zostały spełnione wymagania przeciwpożarowe,
• sprzęt oraz środki gaśnicze zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową,
na terenie następujących obiektów budowlanych - placówek edukacyjno-wychowawczych:
Baczyna ul. Gorzowska 64, Kostrzyn n/O ul. Jaśminowa 3 oraz Witnica ul. Wiosny Ludów w
związku z informacją o zakończeniu budowy oraz o zamiarze przystąpienia do ich
użytkowania.
Ponadto ocenie poddano 2 przedszkola i 5 punktów przedszkolnych objętych kontrolą
w 2009 r. z terenu miasta Gorzowa Wlkp., i terenu powiatu gorzowskiego, w tym:
1. Punkt Przedszkolny zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Ciecierzycach Ciecierzyce
67, 66-446 Ciecierzyce.
2. Punkt Przedszkolny zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Ulimiu, Ulim 6, 66-446
Ulim.
3. Punkt Przedszkolny zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Boleminie Bolemin 102, 66425 Bolemin.
4. Punkt Przedszkolny w Sosnach zlokalizowany w Niepublicznej Szkole Podstawowej w
Sosnach 14, 66-460 Witnica.
5. Punkt Przedszkolny nr 2 w Kostrzynie n/O ul. Czereśniowa 8-10.
6. Przedszkole w Lubiszynie ul. Myśliborska 18.
7. Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp. ul. Gen. Maczka 21.
Na terenie pomieszczeń zaadaptowanych na 5 punktów przedszkolnych czynności
kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzone były w zakresie spełnienia warunków ochrony
przeciwpożarowej określonych w § 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10
stycznia 2008r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz.
38, Nr 104, poz. 667).
W
dwóch
przypadkach
przeprowadzono
czynności
kontrolno-rozpoznawcze
w zakresie ochrony przeciwpożarowej mające na celu ustalenie czy:
• zostały spełnione wymagania przeciwpożarowe,
• sprzęt oraz środki gaśnicze zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową,
na terenie obiektów budowlanych, placówek edukacyjno-wychowawczych w związku z
informacją o zakończeniu budowy oraz o zamiarze przystąpienia do ich użytkowania.
Analiza materiałów z ustaleń pokontrolnych z 2010 r., wykazała w 9 przedszkolach
z terenu miasta Gorzowa Wlkp., następujące nieprawidłowości:
1. W Przedszkolu Niepublicznym "Jacek i Agatka" ul. Nowy Dwór 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
stwierdzono:
• 1 nieprawidłowość w zakresie szerokości dróg ewakuacyjnych,
• 2 nieprawidłowości w zakresie oznakowania znakami bezpieczeństwa dróg
ewakuacyjnych,
• 1 nieprawidłowość w zakresie braku oświetlenia awaryjnego na drogach
ewakuacyjnych,
• 1 nieprawidłowość w zakresie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
• 1 nieprawidłowość w zakresie gaśnic,
• 1 nieprawidłowość w zakresie wydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej,
• 1 nieprawidłowość w zakresie zabezpieczenia przed zadymieniem dróg
ewakuacyjnych,
• 3 nieprawidłowości w zakresie instalacji użytkowych,
• 19 innych nieprawidłowości.
2. W Przedszkolu Prywatnym "Chatka Kubusia Puchatka" ul. Saska 8, 66-400 Gorzów
Wlkp. stwierdzono:
• 1 nieprawidłowość w zakresie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
• 1 nieprawidłowość w zakresie instalacji użytkowych,
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3. W Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia ul. Warszawska 45, 66-400 Gorzów
Wlkp., stwierdzono:
• 1 nieprawidłowość w zakresie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
• 3 nieprawidłowości w zakresie instalacji użytkowych,
• 1 nieprawidłowość w zakresie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
4. W Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem ul. Armii Polskiej 31, 66-400 Gorzów
Wlkp., stwierdzono:
• 1 nieprawidłowość w zakresie stanu dróg ewakuacyjnych ( drożności i składowania
materiałów palnych).
5. W Przedszkolu Miejskim nr 1 ul. Kosynierów Gdyńskich 29, 66-400 Gorzów Wlkp.,
stwierdzono:
• 1 nieprawidłowość w zakresie braku oświetlenia awaryjnego na drogach
ewakuacyjnych,
• 1 nieprawidłowość w zakresie wydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej,
• 1 nieprawidłowość w zakresie zabezpieczenia przed zadymieniem dróg
ewakuacyjnych,
• 1 nieprawidłowość w zakresie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
• 1 nieprawidłowość w zakresie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
6. W Przedszkolu Miejskim nr 6 ul. Drzymały 18, 66-400 Gorzów Wlkp., stwierdzono:
• 2 nieprawidłowości w zakresie braku oświetlenia awaryjnego na drogach
ewakuacyjnych,
• 1 nieprawidłowość w zakresie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
• 1 nieprawidłowość w zakresie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
7. W Przedszkolu Miejskim nr 19 ul. 9 Maja 7, 66-400 Gorzów Wlkp., stwierdzono:
• 1 nieprawidłowość w zakresie braku oświetlenia awaryjnego na drogach
ewakuacyjnych,
• 1 nieprawidłowość w zakresie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
8. W Przedszkolu Miejskim nr 20 ul. Walczaka nr 20, 66-400 Gorzów Wlkp., stwierdzono:
• 1 nieprawidłowość w zakresie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
• 1 inna nieprawidłowość.
9. W Przedszkolu Miejskim nr 22 ul. Szarych Szeregów 2, 66-400 Gorzów Wlkp.,
stwierdzono:
• 1 nieprawidłowości w zakresie braku oświetlenia awaryjnego na drogach
ewakuacyjnych,
• 1 nieprawidłowość w zakresie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
10. W przedszkolu „Elemelek” ul. Kostrzyńska 64 w Gorzowie Wlkp. stwierdzono:
• nieprawidłowości w zakresie braku oświetlenia awaryjnego na drogach
ewakuacyjnych,
• 1 nieprawidłowość w zakresie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
• 1 inna nieprawidłowość,
• 1 nieprawidłowość w zakresie instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z
wykazem telefonów alarmowych,
• 1 nieprawidłowość w zakresie zaznajomienia pracowników z przepisami
przeciwpożarowymi.
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Podsumowując, ilość stwierdzonych nieprawidłowości w skontrolowanych obiektach
została przedstawiona w poniższej tabeli :
Ilość występujących
Lp.
Nazwa obiektu
nieprawidłowości
1
2
4
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"
1.
30
ul. Nowy Dwór 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
Przedszkole Prywatne "Chatka Kubusia Puchatka"
2.
2
ul. Saska 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia ul.
3.
5
Warszawska 45, 66-400 Gorzów Wlkp.
Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem ul.
4.
1
Armii Polskiej 31, 66-400 Gorzów Wlkp.
Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Kosynierów
5.
5
Gdyńskich 29, 66-400 Gorzów Wlkp.
Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Drzymały 18,
6.
4
66-400 Gorzów Wlkp.
7.

Przedszkole Miejskie nr 19 ul. 9 Maja 7,
66-400 Gorzów Wlkp.

2

8.

Przedszkole Miejskie nr 20 ul. Walczaka nr 20, 66400 Gorzów Wlkp.

2

9.

Przedszkole Miejskie nr 22 ul. Szarych Szeregów
2, 66-400 Gorzów Wlkp.

2

10.

Przedszkole „Elemelek” ul. Kostrzyńska 64 w
Gorzowie Wlkp.
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Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
przeprowadzonych na terenie przedszkoli w: Baczynie ul. Gorzowska 64, Kostrzynie n/O ul.
Jaśminowa 3 oraz Witnicy ul. Wiosny Ludów nie wykryto nieprawidłowości. Stwierdzono
zgodność wykonania przedmiotowych obiektów z projektami budowlanymi, stanowiącym
podstawę
wydania
decyzji
o pozwoleniu na budowę oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej i nie wniesiono
sprzeciwu wobec zamiaru przejęcia w/w obiektu do użytkowania.
Ponadto ocenie poddano 2 przedszkola i 5 punktów przedszkolnych objętych kontrolą
w 2009 r. z terenu miasta Gorzowa Wlkp., i terenu powiatu gorzowskiego,
w tym:
1. Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp. ul. Gen. Maczka 21.
2. Przedszkole w Lubiszynie ul. Myśliborska 18.
3. Punkt Przedszkolny zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Ciecierzycach 67, 66-446
Ciecierzyce.
4. Punkt Przedszkolny zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Ulimiu 6, 66-446 Ulim.
5. Punkt Przedszkolny zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Boleminie 102,
66-425 Bolemin.
6. Punkt Przedszkolny w Sosnach zlokalizowany w Niepublicznej Szkole Podstawowej w
Sosnach 14, 66-460 Witnica.
7. Punkt Przedszkolny nr 2 w Kostrzynie n/O ul. Czereśniowa 8-10.
Analiza materiałów z ustaleń pokontrolnych z 2009 r., wykazała nieprawidłowości tylko w 2
punktach przedszkolnych, na 5 obiektów skontrolowanych na terenie powiatu gorzowskiego:
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1. W
Punkcie
Przedszkolnym
zlokalizowanym
w
Szkole
Podstawowej
w Ciecierzycach 67, 66-446 Ciecierzyce stwierdzono:
• 1 nieprawidłowość w zakresie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
• 1 nieprawidłowość w zakresie instalacji użytkowych,
• 1 nieprawidłowość w zakresie zaznajomienia z przepisami przeciwpożarowymi.
2. W Punkcie Przedszkolnym zlokalizowanym w Szkole Podstawowej w Boleminie 102, 66425 Bolemin stwierdzono:
• 2 nieprawidłowość w zakresie instalacji użytkowych,
• 1 nieprawidłowość w zakresie zaznajomienia z przepisami przeciwpożarowymi,
• 1 nieprawidłowość w zakresie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
przeprowadzonych
na
terenie:
przedszkola
w
Lubiszynie
ul. Myśliborska 18 oraz przedszkola Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp. ul. Gen. Maczka 21 nie
wykryto nieprawidłowości. Stwierdzono zgodność wykonania przedmiotowych obiektów z
projektami budowlanymi, stanowiącym podstawę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej i nie wniesiono sprzeciwu wobec zamiaru
przejęcia w/w obiektu do użytkowania
Podsumowując, ilość stwierdzonych nieprawidłowości w skontrolowanych punktach
przedszkolnych w 2009 r. została przedstawiona w poniższej tabeli:
Ilość występujących
Lp.
Nazwa obiektu
nieprawidłowości
1
2
4
Punkt Przedszkolny zlokalizowany w Szkole
1.
Podstawowej w Ciecierzycach 67,
3
66-446 Ciecierzyce
Punkt Przedszkolny zlokalizowany w Szkole
Podstawowej w Boleminie 102,
4
2.
66-425 Bolemin
W celu poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego w ocenianych obiektach
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. przeprowadziła 22
kontrole, w tym 14 kontroli podstawowych, 6 kontroli sprawdzających i 2 odbiory. Zostało
wydanych 14 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie nieprawidłowości,
odnotowanych podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych, wynikających z naruszenia
szczegółowych przepisów wydanych na podstawie Ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Ponadto w trzech przypadkach stwierdzono nieprawidłowości wynikające z naruszenia
postanowień Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów szczegółowych
wydanych na podstawie tej Ustawy, w związku z tym tutejsza Komenda złożyła te informację
Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Teatralna 9
w Gorzowie Wlkp. do ewentualnego wykorzystania służbowego w ramach posiadanych
kompetencji.
W świetle ustaleń z kontroli można stwierdzić, że zarządcy lub właściciele w/w
obiektów nie zawsze podejmują działania na rzecz adekwatnego do potrzeb ich
zabezpieczenia pod względem ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności nie realizują w
pełni ustawowych obowiązków wynikających z zapisów art. 4 ust. 1 Ustawy o ochronie
przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zmianami).
Nadmienić przy tym należy, że w większości przypadków usunięcie nieprawidłowości nie
wymagało dużych nakładów inwestycyjnych tj.: nieprawidłowości dotyczyły: braku aktualnych
przeglądów technicznych instalacji użytkowych, drożności dróg ewakuacyjnych, aktualizacji
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dokonania przeglądu podręcznego sprzętu
gaśniczego, zaznajomienia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
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W kilku przypadkach usunięcie nieprawidłowości wymagało większych nakładów
finansowych i dotyczyło:
• w 5 przypadkach braku oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych,
• w 2 przypadkach wydzielenia ewakuacyjnych klatek schodowych
i zabezpieczeniu ich przed zadymieniem.
WNIOSKI :
1. Przeprowadzona akcja kontrolna potwierdziła słuszność prowadzenia tego typu działań,
pozwoliła bowiem na wskazanie – zarządcom obiektów - nieprawidłowości i
niedociągnięć
w
zakresie
stanu
ochrony
przeciwpożarowej,
a co za tym idzie, na możliwość usunięcia występujących zagrożeń. Skutkować to będzie
poprawą bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach i punktach przedszkolnych na
terenie Gorzowa Wlkp. oraz powiatu gorzowskiego.
2. W trosce o bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do tych placówek należy
bezwzględnie
wyegzekwować
usunięcie
stwierdzonych
podczas
kontroli
nieprawidłowości.
Ponadto w zakresie w zakresie prowadzenia działań prewencyjnych w placówkach
oświatowych i miejscach gromadzenia się młodzieży Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej w Gorzowie Wlkp. prowadziła następujące działania:
1. Upowszechnianie wiedzy w zakresie funkcjonowania numeru alarmowego 112.
Promowanie zagadnień oraz podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa w
zakresie funkcjonowania numeru alarmowego 112, poprzez realizację akcji
propagandowych w środkach masowego przekazu, na stronie internetowej KM
PSP oraz pokazów sprzętu:
• W dniu 10 marca 2010 r. umożliwiono w siedzibie JRG nr 1 PSP odbycie praktyki w
ramach
programu
„Dzień
przedsiębiorczości”
dla
grupy
młodzieży
z Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. W ramach praktyki dokonano
m.in. promocji zagadnień w zakresie funkcjonowania numeru alarmowego 112
• W dniach 25 maja oraz 2 czerwca br. umożliwiono w siedzibie JRG nr 1 PSP odbycie
wycieczki w ramach programu „Śmiało ku przyszłości” dla grupy młodzieży z
Gimnazjum
nr
9
oraz
Gimnazjum
nr
12
w
Gorzowie
Wlkp.
W ramach wycieczki dokonano m.in. promocji zagadnień w zakresie funkcjonowania
numeru alarmowego 112.
• W dniu 5 listopada br. siedzibę Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Gorzowie Wlkp. odwiedziła grupa polskich dzieci z Diecezji Mińsko- Mohylewskiej
(Białoruś). W ramach zwiedzania, dokonano m.in. promocji zagadnień ochrony
przeciwpożarowej na terenie powiatu gorzowskiego, wizerunku „strażaka- ratownika”
oraz zagadnień dotyczących funkcjonowania numeru alarmowego 112. Ponadto
omówiono zakres pracy i rodzaj podejmowanych interwencji oraz pokazano sprzęt
będący na wyposażeniu.
2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz pogadanek o tematyce przeciwpożarowej
dla grup dzieci i młodzieży:
• W dniu 29 listopada na terenie KM PSP oraz siedzibie JRG nr 1 PSP
w ramach projektu „PASJONADA” przeprowadzono zajęcia dydaktyczne
o
tematyce
przeciwpożarowej
dla
grupy
młodzieży
z
Gimnazjum
nr 9 w Gorzowie Wlkp.
• W I kwartale br. przeprowadzono pogadanki, w terminach niżej wymienionych:
o 19.01.2010 r. – dla Publicznego Gimnazjum ze Strzelec Kraj – w siedzibie
JRG nr 1 PSP,
o 27.01.2010 r. – dla dzieci ze świetlicy wiejskiej w Różankach Szklarni – w
siedzibie JRG nr 1 PSP,
o 11.03.2010 r. – dla młodzieży Zespołu Szkół Budowlanych w Gorzowie Wlkp.
– w siedzibie JRG nr 1 PSP,
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•

•
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o 18.03.2010 r. – dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 21 w Gorzowie Wlkp. –
w siedzibie JRG nr 1 PSP.
- w dniu 20 maja br. na terenie Przedszkola Miejskiego nr 23 przy
ul. Wróblewskiego przeprowadzono wspólnie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta zajęcia instruktażowo- pokazowe dla Dyrektorów gorzowskich
przedszkoli i żłobków na temat „Ewakuacja ludności z budynków użyteczności
publicznej”,
- w dniu 24 maja br. przeprowadzono w ramach realizacji projektu pt. „Czyste
powietrze wokół nas”, pogadankę w tematyce zagrożeń pożarowych spowodowanych
przez niedopałki papierosów na terenie Przedszkola Miejskiego nr 11 w Gorzowie
Wlkp.,
- 20.05.2010 r. – dla Zespołu Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp.
- 21.05.2010 r. – dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Gorzowie Wlkp.
- 21.05.2010 r. – dla Przedszkola Miejskiego nr 7 w Gorzowie Wlkp.
- 28.05.2010 r. – dla Przedszkola Miejskiego nr 30 w Gorzowie Wlkp.
- 31.05.2010 r. – dla Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gorzowie Wlkp.

3. Organizowanie pokazów sprzętu w macierzystych jednostkach oraz zapewnienie
udziału zastępów z JRG nr 1 PSP w pokazach technik ratowniczych podczas
imprez
organizowanych
przez
samorządy
lokalne
i instytucje.
• W I kwartale br. przeprowadzono pokazy sprzętu oraz technik pożarniczych
w terminach niżej wymienionych:
o 19.01.2010 r. – dla Publicznego Gimnazjum ze Strzelec Kraj – w siedzibie
JRG nr 1 PSP,
o 27.01.2010 r. – dla dzieci ze świetlicy wiejskiej w Różankach Szklarni – w
siedzibie JRG nr 1 PSP,
o 11.03.2010 r. – dla młodzieży Zespołu Szkół Budowlanych w Gorzowie Wlkp.
– w siedzibie JRG nr 1 PSP,
o 18.03.2010 r. – dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 21 w Gorzowie Wlkp. –
w siedzibie JRG nr 1 PSP,
o 22.05.2010 r. – na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16,
o 12.06.2010 r. – na terenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Pierwszych
Męczenników Polski,
o w dniach 23 – 24 czerwca br. przeprowadzono pokazy oraz konkursy na
terenie IV Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. w ramach II edycji
konkursu pt. „Wróć bezpiecznie z wakacji”,
• W II kwartale br. przeprowadzono w siedzibie JRG nr 1 PSP pokazy sprzętu oraz
technik pożarniczych w terminach niżej wymienionych:
o - 20.05.2010 r. – dla Zespołu Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp.
o - 21.05.2010 r. – dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Gorzowie Wlkp.
o - 21.05.2010 r. – dla Przedszkola Miejskiego nr 7 w Gorzowie Wlkp.
o - 28.05.2010 r. – dla Przedszkola Miejskiego nr 30 w Gorzowie Wlkp.
o - 31.05.2010 r. – dla Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gorzowie Wlkp.
• Prowadzenie działań prewencyjnych oraz promocji ochrony ppoż. oraz wizerunku
„strażaka – ratownika” realizowano podczas festynów, pokazów i innych uroczystości
m.in. w terminach:
o 09.07.2010 r. – dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego w Gorzowie Wlkp. – w
siedzibie JRG nr 1 PSP,
o 10.07.2010 r. – na terenie parkingu przy obiekcie TESCO ul. Górczyńska
podczas Akcji Społecznej „Zbiórka Krwi”,
o 12.07.2010 r. – dla dzieci z turnusu wakacyjnego Klubu „U Szefa” w Gorzowie
Wlkp. – w siedzibie JRG nr 1 PSP,
o 22.07.2010 r. – podczas festynu w miejscowości Kołczyn,
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o 18.09.2010 r. – na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3,
o 20.09.2010 r. – na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul.
Pomorskiej w Gorzowie Wlkp.
o 28.09.2010 r. – dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Gorzowie Wlkp. –
w siedzibie JRG nr 1 PSP,
08.10.2010r. – dla dzieci z Gimnazjum nr 20 w Gorzowie Wlkp. – w siedzibie JRG nr
1 PSP.

4. Inicjowanie oraz promocja akcji propagandowych oraz prewencyjnych
w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej KM PSP.
• W miesiącu styczniu br. przeprowadzono akcję informacyjno- propagandową
w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych, konieczności
dokonywania okresowych przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz
sposobach zachowania w sytuacji podejrzenia wystąpienia czadu w mieszkaniach.
Materiały oraz informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej KM PSP w
Gorzowie Wlkp. oraz były na bieżąco przekazywane w środkach masowego przekazu
podczas udzielania informacji o zdarzeniach na powiecie gorzowskim.
• W miesiącu marcu zamieszczono na stronie internetowej KM PSP apel odnośnie
niewypalania traw i zagrożeń z tym związanych.
• W miesiącu październiku na stronie internetowej KM PSP w Gorzowie Wlkp.
zamieszczono informacje prewencyjno- propagandowe w zakresie zagrożeń
występujących w okresie zimowym w tym, pożarowych związanych z użytkowaniem
instalacji grzewczych opalanych paliwem stałym oraz gazowym, zatruć tlenkiem
węgla, jak i niebezpieczeństw wynikających z zabaw na zamarzniętych akwenach.
5. Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z przedszkoli oraz
innych placówek oświatowych prowadzone wspólnie z dyrekcją ww. placówek.
• w dniu 14 czerwca br. przeprowadzono wspólnie z dyrekcją praktyczne sprawdzenie
organizacji oraz warunków ewakuacji na terenie Przedszkola Miejskiego nr 22 w
Gorzowie Wlkp.
• w dniu 15 czerwca br. przeprowadzono wspólnie z dyrekcją praktyczne sprawdzenie
organizacji oraz warunków ewakuacji na terenie Przedszkola Miejskiego nr 16 w
Gorzowie Wlkp.,
• w dniu 21 czerwca br. przeprowadzono wspólnie z dyrekcją praktyczne sprawdzenie
organizacji oraz warunków ewakuacji na terenie Przedszkola Miejskiego nr 21 w
Gorzowie Wlkp.,
• w dniu 23 czerwca br. przeprowadzono wspólnie z dyrekcją praktyczne sprawdzenie
organizacji oraz warunków ewakuacji na terenie Przedszkola Miejskiego nr 29 w
Gorzowie Wlkp.,
• w dniu 24 czerwca br. przeprowadzono wspólnie z dyrekcją praktyczne sprawdzenie
organizacji oraz warunków ewakuacji na terenie Przedszkola Miejskiego nr 30 oraz
Przedszkola Miejskiego nr 20 w Gorzowie Wlkp.,
• w dniu 24 września br. przeprowadzono wspólnie z dyrekcją praktyczne sprawdzenie
organizacji oraz warunków ewakuacji na terenie Przedszkola Miejskiego nr 31 w
Gorzowie Wlkp.,
• - w dniu 26 października przeprowadzono wspólnie z dyrekcją praktyczne
sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji na terenie Internatu Zespołu Szkół
Ekonomicznych przy ul. Dąbrowskiego 27 w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp. dnia 18 stycznia 2011 r.
Sporządził :
st. kpt. Marek Kopera

